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EEN NIEUW 
"Als klein meisje ben ik op 6 jarige leeftijd 

begonnen met Jazzballet. Iets wat mijn 

zusje als hobby had, maar bij het ophalen 

van, wist ik de hele choreografie aan de 

zijkant mee te dansen tot in de detail.

Dansen paste kennelijk erg goed bij mij. 

Niet vreemd dat het alleen maar meer, 

meer, en nog meer dansen werd in de loop 

der jaren. 

Van hobby naar passie en van passie naar 

droombaan. Na de opleiding HBO docent 

dans aan de Theaterschool was er geen 

ontkomen meer aan. Lesgeven. Dit is waar 

mijn hart lag en nog steeds ligt. 

In 2011 ben ik mijn eigen onderneming 

Kunst Tussen de schuifdeuren gestart.  

DANSWIJZER?
De danswijzer is bedoeld om ouders, leerlingen en docent met elkaar te verbinden. 

Op de hoogte blijven en weten wat er verwacht kan worden. Natuurlijk kun je ook altijd 

kijken op de website, social media kanalen, maar vooral een praatje maken voor of 

na de les is altijd fijn. Heb je een leuk idee voor de danswijzer? laat het mij weten! 

ROOSTER, FEEST(DAGEN) EN VAKANTIES 
Woensdagen 

07-06-2017 

14-06-2017 

21-06-2017 

28-06-2017 

Voorstelling 

De Reuzenperzik 

in Het Pakhuis 

24-06-2017 

 Afscheidsfeest 

Juf Carlijn en 

Welkomstfeest  

Juf Phyllis, 

met vriendjes en 

vriendinnetjes 

28-06-2017 

FOTO KIEKJE UIT DE LES

Naast dans- en drama lessen richt ik mij 

ook op kunsteducatie binnen het primair en 

voortgezet onderwijs, Taal- en Rekendans 

is een van mijn specialismen. 

Ik manoeuvreer mij dagelijks tussen 

onderwijs, kunstorganisaties en cultuur. 

Sta ik niet in de balletzaal, dan sta ik wel op 

het podium, maak ik educatief materiaal 

voor het onderwijs of regel ik een uitstap 

naar een voorstelling of museum. Hoe leuk 

is dat! 

Als spin in het web voel ik mij verbonden 

tussen alles wat binnen kunst, cultuur en 

educatie valt en zou het niet anders willen. 

De diversiteit in werk geeft mij vrijheid en 

verbondenheid, het biedt kansen waardoor 

de wereld een stukje mooier, uitdagender 

en expressiever kan worden op haar eigen 

fascinerende manier.' 

D A N S B I O G R A F I E  
P H Y L L I S  K N E E F E L

GEZICHT 

▬ Dans maakt me gelukkig, 

houd me fit en durf ik 

uitdagingen aan te gaan.

De montage repetitie om 

kennis te maken met Spijker 

en Spons, Wat was het leuk! 
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Zomervakantie 

22-07 t/m 03-09-17 

Start eerste lessen 

wo 13. sep 2017 

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN
Meer informatie en inschrijven voor het nieuwe theaterseizoen 2017-2018 kun je doen 

via www.KTDS.nl. Onder het kopje Locatie Hoorn en Opmeer kom je alles te weten over 

de lessen en meer.

H O O R N



  VAN JUF CARLIJN NAAR JUF PHYLLIS 

Volgende edities: 

Danswijzer Frisse start september 2017 

Danswijzer Herfst oktober 2017 

Danswijzer Winter december 2017

VOORSTELLIING EN AFSCHEID JUF CARLIJN
Iedereen heeft een email gehad van Juf Carlijn en is 

op de hoogte van dansvoorstelling de Reuzenperzik 

die in première gaat, op zaterdag 24 juni in 

Het Pakhuis Hoorn, gedanst door de groepen van 

Carlijn. Kaarten zijn te koop via de website van Het 

Pakhuis www.pakhuishoorn.nl 
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VERJAARDAGEN
Gefeliciteerd!

Danswijzer Lente februari 2018 

Danswijzer Het podium op! mei 2018 

Danswijzer Zomer 2018

W A T  G A A T  E R  V E R A N D E R E N ?

De nieuwe locatie wordt Kunstcentrum De Blauwe Schuit. 

De lessen blijven hetzelfde.

De tijden blijven hetzelfde.  

Een andere juf.

Het lesgeld wordt anders, deze wordt geleidelijk opgetrokken 

naar een regulier lesgeld tarief. Meer uitleg hierover vind je in 

de brief aan ouders/verzorgers van leerlingen juni 2017.

Het seizoen wordt afgesloten met een dansvoorstelling in Het 

Pakhuis Hoorn samen met de dansgroepen uit Opmeer.

Leuke dansprojecten zullen langskomen om aan mee te doen.

Als er inval nodig is komt Juf Carlijn invallen.
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Na afloop van de voorstelling zal er gelegenheid zijn om even na te 

praten..Mocht je mij nog niet ontmoet hebben, dit is je kans! Als Tante 

Spijker mag ik tussen de sterren van kinderen de dansvoorstelling 

meedoen. 

Woensdag 28 juni is het afscheidsfeestje van Juf Carlijn en het 

welkomstfeest van Juf Phyllis. Alle vriendjes en vriendinnetjes zijn 

uitgenodigd en welkom!

PSSSSST!
Maak een leuke tekening, pluk een mooie bloem of koop iets 

waaraan Juf Carlijn je voor altijd blijft herinneren. Na 12 mooie jaren 

heeft ze dat wel verdiend! Ze zal daar erg blij mee zijn.

Contactgegevens:
www.KTDS.nl 

phylliskneefel 
@gmail.com 

06 201 98 471 

KunstTussendeschuifdeuren 

phyllisvankunsttdschuifdeuren 

phylliskneefel 

KunstTDS 

Als je jarig wordt is dat hier te zien en feliciteren 

we je. Uitdelen in de les mag natuurlijk altijd!
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